
 

  

 

 

                                                                                                        

 

 

C.V 
 

 

 سـيرة ذاتيـة 

 

 دكتور / عواد حامد محمد موسى
 

 بقسم الجغرافياأستاذ الجيومورفولوجيا 

 كلية اآلداب ـ جامعة المنوفية
 

                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سـيرة ذاتيـة 
 

 .االســم           : دكتور / عواد حامد محمد موسى 

   :         م.  71/71/7691تاريخ الميالد 

  صر ية م ية ـ جمهور ظة القليوب ية ـ محاف ناطر الخير العنــوان          : كفر عليم  ـ الق

 العربية. 

 العام      : الجغرافيا الطبيعية.  التخصص 

 التخصص الدقيق    : الجيومورفولوجيا 

    :       بريد إلكترونيYahoo.com @ awadmousa       

   :              17160111010هاتف 

 املؤهالت العلمية   :
  بتقدير جيد جدا، جامعة عين شمس.7609ليسانس آداب، جغرافيا ، 

  م، بتقدير ممتاز، جامعة المنوفية.7661ماجستير آداب، جغرافيا 

  م، بتقدير مرتبة الشرف األولى، جامعة المنوفية.              1111دكتوراه آداب، جغرافيا 

 التدرج األكادميي والوظيفي  :
  م.0/9/7881م وحتى 03/6/7891معيد، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، من 
 ،م.52/7/5337م وحتى 0/9/7881من  مدرس مساعد، كلية اآلداب، جامعة المنوفية 
  م.5336وحتى  52/7/5337مدرس، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، من 
  م.5338م وحتى 5336أستاذ مساعد، كلية التربية للبنات، جامعة تبوك من 
  م.5377م وحتى 5338مدرس، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، من 
 م5378م 0/5377نأستاذ مساعد، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، م 
 وحتى اآلن. م5378ن، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، مأستاذ 

 األنشطة العلمية :
 وحتى اآلن. 7890عضو الجمعية الجغرافية منذ عام  -
بكتابطة الجانطب الطبيعطى  المشاركة فى إعداد مخططط ييكلطى لمدينطة سطانت كطاترين شطبة جييطر  سطينا -

 .7888 للمخطط
 م.5335-5337عضو لجنة األبحاث العلمية، كلية اآلداب، جامعة المنوفية للعام  -
 م.5336وحتى  5337رائد لجنة الجوالة، كلية اآلداب، جامعة المنوفية، من  -
 .م5330المشاركة فى وضع الخطة الدراسية لقسم الجغرافيا بكليتى اآلداب والتربية جامعة المنوفية  -



 م.5330-5335عضو لجنة البيئة، كلية اآلداب للعام الجامعى  -
أكاديميطة البحطث العلمطى ومعبطد بحطوث  –لكثبان الرملية فى مصطر المشاركة فى فريق عمل لتثبيت ا -

 م.5330الصحرا  
 م.5336-5332عضو مجلس إدار  وحد  الجود  بكلية اآلداب فى العام الدراسى -
 م.5336-5332عضو لجنة شئون التعليم، كلية اآلداب للعام الجامعى  -
 قسم الجغرافيا. المشاركة فى جميع الدراسات الميدانية التى يقوم ببا -
مشططاركة أعضططا  ييئططة التططدريس بالقسططم فططى إعططداد دراسططة عططن التخطططيط البيكلططى لجامعططة المنوفيططة  -

 بمدينة السادات.
 المشاركة فى اإلعداد لتأسيس مركي متميي واعد عن نظم المعلومات الجغرافية بجامعة تبوك. -
 اإلسكان. ويار  –خبير إستشارى بالبيئة العامة للتخطيط العمرانى  -
  م.5377-5373 للعام الجامعى-عضو شئون البيئة كلية اآلداب-
  م.5375-5377 للعام الجامعى-كلية اآلداب–عضو لجنة الشئون الثقافية -
 .م5370-5375 للعام الجامعى–كلية اآلداب  -عضو لجنة شئون التعليم والطالب -
 

 الندوات واملؤمترات)احلضور واملشاركة(  :
  م.5335م اإلنسانية وتقنيات المعلومات بكلية اآلداب، جامعة المنوفية، مؤتمر العلو 
 عططن اإلحتبططاس الحططرارى،  المشططاركة فططى عططد  نططدوات بمركططي النيططل للعططالم التططابع لجريططد  األيططرام

 فى مصر. المياه والتغيرات المناخية وأثريا على
  5331 جامعة تبوك –كلية التربية للبنات  –ندو  عن اإلحتباس الحرارى. 
 .المشاركة فى بعض القوافل البيئية التى ينظمبا قطاع البيئة، كلية اآلداب، جامعة المنوفية 
  المشططاركة فططى النططدو  العلميططة التططى نظمبططا المجلططس األعلططى للثقافططة لجنططة الجغرافيططا ببحططث بعنططوان

 م.5373التغيرات المناخية وأثريا على دلتا النيل 
  ،م.5375نوفمبر  6-1جامعة المنوفية، )مصر بعد يناير( المؤتمر العلمى لكلية اآلداب 
  المشاركة فى الموسم الثقافى، كلية اآلداب، جامعة القاير  عن موارد الميطاه فطى الطوطن ببحطث عطن

 .5370 السيول فى مصر من منظور جغرافى
  ان )يويطة المشاركة فى اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمطى الرابطع لكليطة اآلداب، جامعطة المنوفيطة بعنطو

 م.5371نوفمبر  6-1مصر( : المنطلق نحو التنمية المستدامة 



  نططدو  مططوارد الميططاه فططى سططينا ، كليططة اآلداب، جامعططة المنوفيططة، ببحططث عططن السططيول فططى سططينا  فططى
 م.5372أكتوبر  78-79الفتر  

  م ببحطططث بعنطططوان  تقطططدير 5371ديسطططمبر  77-8المشطططاركة فطططى المطططؤتمر الجغرافطططى الطططدولى األول
 جريان السطحى فى حوض وادى الجرافى األعلى باستخدام نموذج سنايدر  دراسة جيومورفولوجية .ال
 

 الدورات التدريبية :  
 . مجموعة دورات فى الحاسب اآللى بمجلس رئاسة الويرا 
  م.59/8/5331-51/8/5331دور  فى آداب وأخالقيات المبنة 
  م.71/75/5332-56/75/5332دور  بعنوان تصميم مقرر، جامعة المنوفية 
 .دور  إعداد المعلم الجامعى 
  م.77/9/5338 – 8/9/5338دور  عن إدار  الفريق البحثى 
  م.1/9/5338 –م 5/9/5338دور  عن النشر العلمى 
  م.79/9/5338 –م 76/9/5338دور  عن مشروعات البحوث الثقافية المحلية والعالمية 
  م.52/9/5338 –م 50/9/5338دور  عن التخطيط اإلستراتيجى 
 
  كلية البنات جامعة تبوك( –جامعة السادات  –جامعة المنيا  –التدريس )جامعة المنوفية : 

تطططدريس مقطططرر الجغرافيطططا الطبيعيطططة، كليطططة اآلداب، جامعطططة المنوفيطططة والمنيطططا والسطططادات  .7
 وجامعة تبوك.

معططة تططدريس مقططرر األسططاليب الكميططة فططى الجغرافيططا، كليططة اآلداب، جامعططة المنوفيططة وجا .5
 تبوك.

تططدريس مقططرر جغرافيطططة البحططار والمحيططططات، كليططة اآلداب والتربيطططة جططامعتى المنوفيطططة  .0
 والسادات.

 تدريس مقرر جغرافية المياه العذبة، كلية اآلداب، جامعة تبوك. .1
تططدريس مقططرر الجغرافيططة المناخيططة، كليططة اآلداب، جامعططة المنوفيططة، وجامعططة السططادات،  .2

 وجامعة تبوك، وجامعة المنيا.
تدريس مقرر الجيومورفولوجيا، كلية اآلداب وكلية التربية جطامعتى المنوفيطة والسطادات  .6

 وجامعتى تبوك والمنيا.
 تدريس مقرر جغرافية الصحارى، كلية اآلداب والتربية، جامعة المنوفية. .1



تططدريس مقطططرر جغرافيططة مصطططر الطبيعيططة، كليطططة اآلداب والتربيططة )المنوفيطططة، السطططادات،  .9
 والمنيا(.

 س مقرر الدراسة الميدانية، كلية اآلداب وكلية التربية، جامعة المنوفية.تدري .8
جامعطة المنوفيطة وكليطة البنطات جامعطة  –تدريس مقرر الجغرافيطة الحيويطة كليطة اآلداب  .73

 تبوك.
والجيومورفولوجيطططا،الخرائط الكنتوريطططة،خرائط  تطططدريس مقطططرر جغرافيطططة الطططوطن العربططط   .77

 جامعة المنوفية. –اآلداب  بكليةالتوييعات،مبادئ الخرائط  
 –بكليطة اآلداب وجغرافيطة العطالم الجديطد ومبطادئ الخطرائط  تدريس مقطرر جغرافيطة البيئطة .75

 جامعة المنوفية.
 –ة والتضططاريس نيططالب –لجيومورفولوجيططا التطبيقيططة ا –تططدريس مقططررات )صططور جويططة  .70

 جامعة المنوفية. –آلداب األساليب الكمية فى الجغرافيا( ف  برنامج التعليم المفتوح بكلية ا
تطططدريس مقطططرر الدراسطططة الميدانيطططة فططط  الجغرافيطططا الطبيعيطططة لططططالب الدراسطططات العليطططا  .71

 دكتواره(. –)ماجستير 
 دكتواره(. –تدريس مقرر حلقة نقاش ف  الجغرافيا لطالب الدراسات العليا )ماجستير  .72
ات فططى الجغرافيططا ،جغرافيططة التربة،البيدرولوجيا،موضططوعتططدريس مقططرر الكططوارث الطبيعية .76

 جامعة المنوفية . –لطالب دبلوم نظم المعلومات الجغرافية بكلية اآلداب  الطبيعية 
 

 املؤلفات العلمية : 
 الكتب _أ

 .5335الجغرافيا الطبيعية مكتبة الحنف  شبين الكوم المنوفية عام  -1
 .5330ة عام األساليب الكمية فى الجغرافيا مكتبة الوال  شبين الكوم المنوفي -2    
 .5336الجيومورفولوجيا مكتبة الحنف  شبين الكوم المنوفية عام  -3    

 .5339جغرافية أشكال سطح األرض مكتبة الرشد الرياض السعودية عام  -4     
موارد المياه فط  الشطرق األوسطط مطن منظطور جغرافط   مكتبطة الرشطد الريطاض السطعودية عطام  -5    

 م. 5338
 .5373لوجيا التطبيقية مكتبة جامعة المنوفية برنامج التعليم المفتوح عام الجيومورفو  -6    
 م5373الجيومورفولوجيا مكتبة جامعة المنوفية برنامج التعليم المفتوح عام  -1   



 م.5371البنية والتضاريس مكتبة جامعة المنوفية برنامج التعليم المفتوح عام  -9   
 .5370ف  شبين الكوم المنوفية عام جغرافية الصحارى مكتبة الحن -8   
 م.5370الجغرافية الطبيعية ألمار  تبوك ضمن الموسوعة العلمية إلمار  تبوك عام -73    
 م.5372جغرافية الكوارث الطبيعية مكتبة الحنف  شبين الكوم المنوفية عام  -77  

 ر جغراف  )تحت الطبع(.و البيئة من منظ -75   
 

 قاالت املنشورة : البحوث العلمية وامل _ب
التحليططططططل المورفططططططومترل لمنحططططططدرات الكثبططططططان الطوليططططططة فطططططط  مططططططنخفض وادى الريططططططان ، دراسططططططة  -7

جيومورفولوجيطططة ، مجلطططة مركطططي البحطططوث الجغرافيطططة والكارتوجرافيطططة ، جامعطططة المنوفيطططة ، العطططدد الثطططان  
 م.5330ديسمبر 

جيومورفولوجية ، مجلة شعبة أخطار السيول ف  أحواض التصريف بمنطقة مرسى مطروح دراسة -5 
البحوث الجغرافية مركطي الخدمطة لالستشطارات البحثيطة واللغطات ، كليطة اآلداب ، جامعطة المنوفيطة مطارس 

 م.5331
خصطططططائس رواسطططططب الكثبطططططان الطوليطططططة فططططط  مطططططنحفض وادى الريطططططان بالصطططططحرا  الغربيطططططة دراسطططططة -0

شططارات البحثيططة واللغططات ، كليططة جيومورفولططوج  مجلططة شططعبة البحططوث الجغرافيططة مركططي الخدمططة لالست
 م.5336اآلداب ، جامعة المنوفية  إبريل 

تقطططططدير حجطططططم الجريطططططان السططططططحى فططططط  أحطططططواض التصطططططريف بمنطقطططططة مرسطططططى مططططططروح دراسطططططة  -1
جيومورفولوجيططة ، مجلططة شططعبة البحططوث الجغرافيططة مركططي الخدمططة لالستشططارات البحثيططة واللغططات ، كليططة 

 م.5331عام اآلداب ، جامعة المنوفية فبراير 
 .5331 مقال بعنوان )السيول وكيفية التعامل معبا( النادى األدب  بتبوك السعودية-2
رى لرواسططب رمططال الكثبططان الطوليططة فططى مططنخفض وادى الريان،مجلططة مركططي البحططوث بططالتحليططل المج-6

 .5339الجغرافية والكارتوجرافية،مدينة السادات،جامعة المنوفية،العدد العشرين،يولية،
التغيرات المناخية وأثريا على دلتا نبر النيل فى مصر،لجنة الجغرافيا المجلس األعلطى للثقافطة،ويار  -1

 .5373الثقافة،
السيول ف  منطقة الغردقطة دراسطة جيومورفولوجيطة ، مجلطة شطعبة البحطوث الجغرافيطة مركطي الخدمطة -9

 م.  5377ير عام لالستشارات البحثية واللغات ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ينا



السططططيول فططططى مصططططر مططططن منظططططور جغرافى،الموسططططم الثقافى،قسططططم الجغرافيا،كليططططة اآلداب،جامعططططة -8
 .5375القاير ،

نيطل لععالم،فطرع شطبين االحتباس الحرارى والتغيرات المناخية وأثريا على المياه فطى مصطر،مركي ال-73
 .5371الكوم،
الغربية(دراسطططططة جغرافيطططططة جيومورفولوجيطططططة  الكثبطططططان الرمليطططططة فطططططى مطططططنخفض الداخلة)الصطططططحرا -77

منشوربمجلة مركي البحطوث الجغرافيطة والكارتوجرافية،قسطم الجغرافيا،كليطة اآلداب،جامعطة المنوفيطة العطدد 
 م.5372(،55)

السطططيول فطططى منطقطططة القصير دراسطططة جيومورفولوجية ،منشطططور بمجلطططة مركطططي البحطططوث الجغرافيطططة  -75
 م.5376(،50لية اآلداب،جامعة المنوفية العدد )والكارتوجرافية،قسم الجغرافيا،ك

دراسططططططططة –الخصططططططططائس الطبيعيططططططططة لرواسططططططططب الكثبططططططططان الرمليططططططططة فططططططططى مططططططططنخفض الداخلططططططططة  -70
جيومورفولوجية،منشططططططور بمجلططططططة مركيالدراسططططططات االنسططططططانية وخدمططططططة البيئية،كليططططططة اآلداب،جامعططططططة 

 م.)مقبول النشر(.5371بنبا،أكتوبر،
ض وادى الجرافططى األعلططى باسططتخدام نمططوذج سططنايدر )دراسططة تقططدير الجريططان السطططحى فططى حططو  -71

ديسططمبر،مركي البحططوث الجغرافيططة  77-8جيومورفولوجية(،منشططور بططالمؤتمر الجغرافططى الططدولى األول 
 م.5371والكارتوجرافية،قسم الجغرافيا،كلية اآلداب،جامعة المنوفية،

نوب شرق سينا  بطين حطوض وادى جيومورفولوجية المراوح الفيضية على ساحل خليج العقبة ج -72
مالحططة شططرقاو وحططوض وادى الخشططبى شرباو،منشططور بمجلططة بحططوث كليططة اآلداب،جامعططة المنوفيططة،ملحق 

 م.5379،إبريل 58(،السنة 770العدد )
دور النشططططاط التكتططططونى فططططى تشططططكيل األوديططططة فططططى منطقططططة جبططططل كاترينططططا بتطبيططططق المؤشططططرت  -76

لدراسططططات االنسططططانية وخدمططططة البيئية،كليططططة اآلداب،جامعططططة ا مركططططي ،منشططططور بمجلططططةالجيومورفولوجية
 م.)مقبول النشر(.5379بنبا،إبريل،

 
 

 اإلشراف علي رسائل املاجستري والدكتواره :
 محمططدل شططعبان محمططدل  األشططكال الجيومورفولوجيططة البوائيططة فطط  مططنحفض الفرافططر   )باإلشططتراك( -7

 .)نوقشت( 5338



لوجية الجروف البحرية بالساحل الغرب  للبحر األحمر  دكتواره محمدل شعبان محمدل   جيومورفو  -5
 .)نوقشت( م5371

 م5372محمد عطايا  الخريطة الجيومورفولوجية للحافة الشمالية للجيطل األخضطر بلبييطا  دكتطواره  -0 
 .)نوقشت(

 وائل محمد محمد سليمان   السيول ف  منطقة العريش دراسة جيومورفولوجية   ماجستير. -1 
أمجد فتح  رجب عبد الفتاح  السيول ف  حوض وادل الجراف  شرق شبة جيير  سينا  دراسة ف   -2

  الجيومورفولوجية التطبيقية باستخدام النظم المعلومات الجغرافية واألستشعار عن بعد دكتواره.
-فاطمطططة علطططى محمطططد شحاتة،الخصطططائس المورفومتريطططة والبيدرولوجيطططة لحطططوض وادى العمبجطططى-6

 الشرقية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  )ماجستير(. الصحرا 
باستخدام نظم المعلومات -دراسة ييدرولوجيومورفولوجية– بةعر د أحمد أبو ييد،حوض وادى و محم-1

 الجغرافية )ماجستير(.
 مناقشة رسائل املاجستري والدكتواره:   
 م.5376حماطة ماجستير  –_ إسالم سعيد  التنوع البيولوج  ف  محمية وادى الجمال 7  
 .5379حمي  ميالد مصباح جيومورفولوجية حوض وادى دينار بنى وليد ليبيا،دكتوراه، -5
 

 شهادات الشكر والتقدير :   
 م.5338_ شباد  تقدير من السيد األستاذ الدكتور / رئيس جامعة تبوك 7  
داب جامعطة المنوفيطة للمشطاركة _ شباد  شكر وتقدير مطن السطيد األسطتاذ الطدكتور / عميطد كليطة اآل5  

 ف  المؤتمر العلم  الرابع .
-كليططة اآلداب–شطباد  شطكر وتقططدير مطن السططيد األسطتاذ الدكتور/مططدير مركطي البحططوث الجغرافيطة  -0

 جامعة المنوفية للمشاركة ببحث فى المؤتمر الدولى األول.
 

 
 
 
 



 
 بحاث العلميةأسما  األقائمة 

 د حامد محمد موسىالمقدمة من السيد الدكتور/عوا
 للجنة العلمية الدائمة

 
الكثبان الرملية فطى مطنخفض الداخلة)الصطحرا  الغربية(دراسطة جغرافيطة جيومورفولوجيطة  -البحث األول:

منشوربمجلة مركي البحطوث الجغرافيطة والكارتوجرافية،قسطم الجغرافيا،كليطة اآلداب،جامعطة المنوفيطة العطدد 
 م.5372(،55)
 

لسططيول فططى منطقططة القصير دراسططة جيومورفولوجية ،منشططور بمجلططة مركططي البحططوث ا -البحططث الثططانى :
 م.5376(،50الجغرافية والكارتوجرافية،قسم الجغرافيا،كلية اآلداب،جامعة المنوفية العدد )

 

دراسطططة –ن الرمليطططة فطططى مطططنخفض الداخلطططة االخصطططائس الطبيعيطططة لرواسطططب الكثبططط -البحطططث الثالطططث :
الدراسططططططات االنسططططططانية وخدمططططططة البيئية،كليططططططة اآلداب،جامعططططططة مركي  ةجيومورفولوجية،منشططططططور بمجلطططططط

 م.)مقبول النشر(.5371بنبا،أكتوبر،
 

تقطدير الجريطان السططحى فطى حطوض وادى الجرافطى األعلطى باسطتخدام نمطوذج سطنايدر  -البحث الرابطع :
حطططوث ديسطططمبر،مركي الب 77-8)دراسطططة جيومورفولوجية(،منشطططور بطططالمؤتمر الجغرافطططى الطططدولى األول 
 م.5371الجغرافية والكارتوجرافية،قسم الجغرافيا،كلية اآلداب،جامعة المنوفية،

 

جيومورفولوجية المراوح الفيضية على ساحل خليج العقبة جنوب شرق سينا  بطين  -البحث الخامس :
حطططوض وادى مالحطططة شطططرقاو وحطططوض وادى الخشطططبى شرباو،منشطططور بمجلطططة بحطططوث كليطططة اآلداب،جامعطططة 

 م.5379،إبريل 58(،السنة 770العدد ) المنوفية،ملحق
 

دور النشاط التكتونى فى تشكيل األودية فى منطقة جبل كاترينطا بتطبيطق المؤشطرت  -البحث السادس :
الدراسططططات االنسططططانية وخدمططططة البيئية،كليططططة اآلداب،جامعططططة  مركططططي الجيومورفولوجية،منشططططور بمجلططططة

 م.)مقبول النشر(.5379بنبا،إبريل،
 



 
 ألبحاث العلميةقائمة أسما  ا

 المقدمة من السيد الدكتور/عواد حامد محمد موسى
 

يطططة فطططى مطططنخفض الداخلة)الصطططحرا  الغربية(دراسطططة جغرافيطططة عطططواد حامطططد موسطططى،الكثبان الرمل .7
 م.5372(،55جيومورفولوجية العدد )

 

 م.5376(،50العدد ) طقة القصير دراسة جيومورفولوجية السيول فى من،عواد حامد موسى .5
 

دراسطة –ن الرمليطة فطى مطنخفض الداخلطة االخصائس الطبيعية لرواسب الكثبط،امد موسىعواد ح .0
 م.)مقبول النشر(.5371جيومورفولوجية،منشور أكتوبر،

 

تقدير الجريان السطحى فطى حطوض وادى الجرافطى األعلطى باسطتخدام نمطوذج ،عواد حامد موسى .1
 م.5371ديسمبرسنايدر )دراسة جيومورفولوجية(،منشور 

 

جيومورفولوجية المططراوح الفيضططية علططى سططاحل خلططيج العقبططة جنططوب شططرق ،مططد موسططىعططواد حا .2
 م.5379سينا  بين حوض وادى مالحة شرقاو وحوض وادى الخشبى شرباو،منشور إبريل 

 
ق النشطاط التكتطونى فطى تشطكيل األوديطة فطى منطقطة جبطل كاترينطا بتطبيطدور ،عواد حامطد موسطى .6

 م.)مقبول النشر(.5379ل،،إبريالمؤشرت الجيومورفولوجية،منشور
 
 
 
 
 
 
 
 


